
Ordre del culte
18è diumenge Pentecosta 09-10-22

Preludi musical
Benvinguda i pregària

Himne: Canteu un càntic al Senyor (23 CG)
Música: Salteri de Ginebra, s. XVI; Lletra: Benjamı́ Planes

Crida a la lloança: Salm 66, 1-12
Himne: La terra canta al Creador

Lectures bíbliques:
2 Reis 5, 1-3.7-15c
2 Timoteu 2, 8-15

Himne: Gronxa’m estel daurat (158 CG)
Música: Espiritual negre; Lletra: Artur Martorell

Proclamació de la Paraula:
Lluc 17, 11-19

Pregària per la il·luminació
Interludi Musical

Resposta a la Paraula
Himne: Hem de predicar tots l’evangeli de la pau (263 CG)

Música: Josep Laporta; Lletra: Benjamı́ Planes
Vida comunitària:

Ofrena (Interludi)
Participació musical

Anuncis
Himne: Vell pelebri, jo vaig fen via (157 CG)

Música: Espiritual negre; Lletra: Artur Martorell
Benedicció

Postludi
Litúrgia: Marta López Ballalta 
Predicació: Joel Cortés
Música: Grup Pizzicato
Lectures: David Melenchón
Diaca: Anna Plantada
Butlletí: Alícia Pallàs – Reproducció: Anna Guinot
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L’ESPAI QUE OCUPA

Fa temps que rebo missatges comunicant-me que el mòbil té
poc espai  en  la  seva memòria.  Hi  ha  massa fotos  i  vídeos,  massa
moments feliços que un mòbil pugui arribar a suportar. És aleshores
quan  m’amenaça  dient  que  potser  algunes  funcions  podrien  no
funcionar si no allibero espai i elimino aplicacions que no faig servir.
Què vol que alliberi? Potser està gelós, aquest mòbil? 

Com decidir què cal conservar i què no? No queda més remei
que fer una revisió de tot el que nc emmagatzemat per destriar el
que val la pena del que no. És una tasca feixuga que ocupa molt de
lloc en el meu temps. Però miro de buscar-lo perquè les amenaces no
m’agraden. 

Penso:  la  premissa  és  conservar  els  arxius  on  apareguin
membres de la família i  persones que es mo. Les meves vacances
d’es u, tot allò que per a mi té un significat.  I  tot allò que en un
moment va ser interessant, però que, ara mateix, per a mi ja no ho
és, ho elimino. És colossal la feina d’eliminar fins i tot arxius duplicats
o triplicats, aquella foto que t’ha sor t borrosa i que tornes a fer una
vegada i una altra fins que fas la bona, oblidant d’esborrar les que no
serveixen. 
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Quan he pogut triar, (cosa di cil, perquè hi ha aquelles fotos
que has d’aturar-te una estona i considerar si val la pena conservar
perquè pesa tant l’afecte que l’hi tens com l’espai que necessites), he
de hagut de mantenir una nova disciplina. Quan un arxiu arriba, he de
decidir si ha de ser esborrat un cop vist i compar t amb les persones
que conec o conservat dins la memòria. 

I potser en la meva vida he de guardar gelosament un espai
pel  que  és  important.  És  di cil  fer  una  introspecció  de tot  el  que
habita en mi i conservar allò que és vertader, únic i valuós. Donar el
pes just a allò que ha vingut a instal·lar-se dins meu sense ni tan sols
adonar-me'n i el pes vertader a allò que és perdurable, que mou la
meva vida, allò que em defineix, que em diu d’on vinc i on vaig.  Es
tracta  d’elevar  al  nivell  més alt  allò que és l’origen i  la  fi del  meu
ésser. 

Un  dia  Déu  em  va  dir  que  m’es mava  sense  jo  saber  si
l’es mava encara.  Un dia Déu va pa r per mi  sense que jo en fos
conscient. Cada dia m’abraça i la seva abraçada ocupa tot l’espai; la
resta  és  supèrflua  i  es  fon.  Cada  dia  el  seu  amor  m’ensenya  que
encara he d’aprendre. Que dins la meva memòria sempre perdurarà
el seu amor que ocupa tot l’espai . 

Sabré ser-li fidel?

22 Encara som vius per l'amor del Senyor,
   la seva misericòrdia no s'esgota.
23 La renoves cada dia.
   Oh, quina fidelitat!
24 M'he dit: «El Senyor és la meva heretat.»
   Per això confio en ell.

Lamentacions 3, 22-24
Alícia Pallàs

 ANUNCIS I COMUNICACIONS

FAMÍLIA CRISTIANA
El passat 23 de setembre la família del Jordi Vera i la Lídia Guinot,
es va veure augmentada per en Marc, fill de la seva filla Raquel i 
el seu marit Jordi. L’Arnau ja té un germà! Enhorabona!! Que Déu
els beneeixi.
Preguem per les persones que estan soles, per les que estan  
malaltes i per les que en tenen cura. Fem que sentin l’escalf de la 
comunitat. 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta  setmana  hem  comprat  llet  i  pa  de  motlle  pel  
"Chiringuito" però ara tindran unes 2/3 setmanes el local tancat. 
El Wolfgang marxa a Alemanya uns dies i segueixen amb tot el 
tema de la paperassa dels permisos del local. Mentrestant,  
nosaltres pregarem per ells i seguirem recollint diners per poder 
comprar quan tornin a estar al 100%. Gràcies a tots/es per no  
oblidar-los i gràcies a Déu que ens permet ajudar. 

AGENDA
• El dissabte 15 d’octubre, a les 10h, tindrem el primer Taller de 

l’EEC d’aquest curs. Versarà sobre l’Evangeli de Lluc. Serà a 
l’Església Betel-Sant Pau (carrer d’Aragó 51). 

• El diumenge 16 d’octubre, es reunirà el Consell de l’església, a 
les 8:30h, al segon pis. 

• Del 29 d’octubre a l’1 de novembre, la EEC està preparant una 
sortida per joves, entre 16 i 22 anys, serà a Mas Dausà. Hi 
participaran els joves de la nostra comunitat i també de les 
altres esglésies de l’EEC. 

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00h
Enllaç: https://youtu.be/_T5b-81dB4A     


